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§ 53
Maatullin ala-asteen koulun kieliohjelmamuutos 1.8.2021 alkaen

HEL 2020-011320 T 12 00 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti hyväk-
syä, että Maatullin ala-asteen koulu luopuu kielirikasteisesta suomi-
venäjä -opetuksesta 1.8.2021 alkaen.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Satu Koistinen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 23444

satu.koistinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Maatullin ala-asteen koulun johtokunnan pöytäkirjanote_28.5.2019

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan koulun on  mahdollista 
tarjota suppeampaa kaksikielistä eli kielirikasteita opetusta. Tällöin ope-
tuksesta annetaan korkeintaan 25 prosenttia muulla kuin suomen kie-
lellä. Laadukkaan kaksikielisen opetuksen edellytyksenä on, että mo-
lempia opetuskieliä käytetään päivittäin opetuksessa. Ala-asteen kou-
lussa tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että luokanopettajan tulee voida 
opettaa molemmilla koulun opetuskielillä. Kielirikasteista opetusta an-
netaan Helsingissä 12 koulussa. Näistä 11 opetuskielinä ovat suomi ja 
englanti.

Maatullin ala-asteen koulussa kielirikasteista suomi-venäjä -opetus 
vuosiluokilla 1–2 aloitettiin kokeiluna vuonna 2016 osana lukuvuoden 
kestänyttä hanketta. Tuolloin Helsingin kielten tuntijaon mukaan A1-
kielen opiskelu aloitettiin 3. luokalta. ja Maatullin ala-asteen koulun kie-
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lirikasteisen opetuksen tavoitteena oli rohkaista oppilaita valitsemaan 
venäjä A1-kieleksi.

Maatullin ala-asteen koulun johtokunta on esittänyt opetussuunnitel-
mamuutosta 1.8.2021 alkaen siten, että koulu luopuu kielirikasteisen 
suomi-venäjä -opetuksen järjestämisestä vuosiluokilla 1–2. Kielirikas-
teisen opetuksen sijaan Maatullin ala-asteen koulussa tarjotaan alkuo-
petuksen oppilaille kerhotoimintaa, jossa tutustutaan koulun eri A2-
kieliin. Muutoksen ansiosta koulun kaikilla oppilailla on mahdollisuus tu-
tustua monipuolisemmin eri kieliin. Kielimaistiaiset ja kielikerhot lisäävät 
A2-kielten valintoja ja rohkaisevat oppilaita valitsemaan kieliä monipuo-
lisesti. Maatullin ala-asteen koulun kieliohjelmamuutos tukee monipuo-
listen kielivalintojen tekemistä. Lisäksi useammalla oppilaalla on muu-
toksen myötä mahdollisuus tutustua kieliin alkuopetuksen aikana.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Satu Koistinen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 23444

satu.koistinen(a)hel.fi

Liitteet
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Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Perusopetuksen alueelliset palvelut


